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1. APRESENTAÇÃO  

   

O Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social é realizado anualmente em diferentes 

partes do país e em diferentes instituições. No último encontro nacional realizado em Cuiabá-MT 

nos dias 14 à 20 de Julho de 2013, deliberou-se o próximo local, bem como a instituição para 

sediar este espaço de organização estudantil, por unanimidade o local escolhido foi a 

Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC. Tal deliberação, está de acordo com o 

funcionamento interno da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social- ENESSO no que 

diz respeito a dinâmica de alternância de regiões para ocorrer este espaço, considerando isso, na 

região sul já faz cinco anos que não acontece nenhum encontro, sendo que em Florianópolis 

nunca houve sequer a realização deste evento.       

  O XXXVI Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social é construído através de 

debates, minicursos, oficinas, palestras permeadas pelos diferentes eixos temáticos previsto no 

Estatuto da ENESSO a saber: Conjuntura, Universidade e Educação, Formação Profissional, 

Movimento Estudantil, Combate às opressões e Cultura. É o espaço político de maior 

representação nacional dos estudantes de Serviço Social, onde são deliberados os rumos políticos 

da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social - ENESSO. O encontro é reconhecido 

pela categoria profissional através do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS e da 

academia, através da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS, 

como um espaço histórico de construção primária dos debates dentro da categoria das/dos 

Assistentes Sociais. O Encontro terá 6 dias, sendo sua data prevista para ocorrer entre os dias 1º à 

6 de agosto de 2014. A programação será definida no Conselho Nacional de Entidades 

Estudantis de Serviço Social – CONESS (encontro anual que reúne representantes das entidades 

estudantis de Serviço Social a nível nacional, com o objetivo de apresentar e definir a pauta do 

ENESS, além de privilegiar as discussões de formação política-profissional e as diversas lutas do 

MESS). O CONESS será realizado em 04, 05 e 06 de abril de 2014. A proposta é a utilização do 

Auditório Garapuvu para as palestras principais, assim como a Plenária de abertura e a Plenária 

final do XXXVI ENESS. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
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  Sediar o XXXVI ENESS, enquanto encontro estudantil, para nossa instituição é uma 

forma de reconhecer a importância que o curso de Serviço Social da UFSC possui na formação 

profissional e na pesquisa acadêmica, bem como demonstrar a grande relevância dos espaços 

estudantis que fomentam o debate político e acadêmico de abrangência nacional, que há tempos, 

na área de Serviço Social, não ocorre na região sul do Brasil. No entanto, pelo fato do Encontro 

não possuir qualquer tipo de patrocínio privado, na perspectiva de preservar a autonomia 

política, é preciso encontrar espaços públicos para a realização das atividades previstas a fim de 

evitar cobrança de valores exorbitantes de inscrição, já que a categoria estudantil possui uma 

particularidade sócio-economica mais frágil que profissionais já formados e empregados.  

Portanto, é importante reiterarmos o papel da universidade pública compromissada em incentivar 

eventos que possam questionar uma produção de conhecimento  reflexiva, critica e que esteja 

comprometida com a resolução dos problemas sociais. 

 

  

3. OBJETIVOS GERAIS 

 

Suscitar o debate acadêmico e político no interior do Serviço Social, a respeito dos temas 

contemporâneos mais candentes e relevantes para aprofundar o conhecimento dos estudantes na 

sua formação política e profissional. Fomentar a compreensão do estudante com relação à sua 

capacidade interventiva, transformadora e criativa, dada a reflexão crítica a partir de sua 

realidade social, política e cultural.  

Aprovar deliberações sobre cada tema debatido de acordo com os eixos permanentes do 

Encontro, apontando a necessidade de próximos debates, de ações a serem desenvolvidas pela 

coletividade dos estudantes de Serviço Social do Brasil. 

  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Fortalecer as entidades representativas do Serviço Social, como ABEPSS, CFESS, 

CRESS e ENESSO; 

b) Propiciar o debate acadêmico, político e crítico à respeito dos temas mais relevantes para 

a formação profissional; 
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c) Articular as deliberações para o movimento estudantil do Serviço Social no país.  

 

 

5. PÚBLICO-ALVO 

 

Os participantes do XXXVI ENESS serão estudantes de graduação em Serviço Social de 

todo o Brasil, provenientes de universidades públicas (federais, estaduais), da rede privada com 

abertura para estudantes na modalidade de ensino à distância, bem como para os estudantes pós-

graduandos. 

 

6. ENESS EM DESTERRO 

 

a) DA PROGRAMAÇÃO 

 

Como toda a programação do ENESS é decidida em uma instância colegiada entre todas 

as entidades de base do Movimento Estudantil de Serviço Social do país, o CONESS, então 

significa ainda não temos fechada a programação do encontro. Nesse caso o mais importante é 

para a garantia da programação e a viabilidade de passagens áreas e rodoviárias. Apesar de ainda 

não conhecermos a programação em suas minúcias (local de origem de cada palestrante e o seu 

número), existe uma previsão razoável de acordo com o número de eixos de debate da ENESSO: 

 

Eixos de debate 

 

Conjuntura 

Universidade e Educação 

Movimento Estudantil 

Combate às opressões 

Cultura 

Formação Profissional 

 

Oficinas 
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Solicitamos para PRAE/UFSC: 

Duas passagens por eixo e três para a realização de oficinas, totalizando uma previsão 

aproximada de 15 passagens, assim como o translado e hospedagem dos palestrantes. 

 

b) DO CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES ESTUDANTIS DE SERVIÇO 

SOCIAL - CONESS 

 

Para haver um bom acompanhamento da construção da programação do ENESS, é 

imprescindível que os membros da escola sede da Comissão Organizadora participem do 

CONESS que será realizado em Belém-PA em abril. 

 

Solicitamos à PRAE/UFSC: 

Fornecimento de 7 passagens para os membros da Comissão Organizadora do ENESS 

participarem do CONESS. 

 

c) DA ESTRUTURA 

 

Sobre o Auditório Garapuvu e salas para oficinas 

Fomos contemplados pelo edital “Espaço Vivo” número 003/SECULT/2013, no entanto pelo 

atraso na aprovação do Calendário Acadêmico da UFSC, fomos obrigados a solicitar alteração de 

data. 

 

Solicitamos à SECULT: 

Uso de salas adjacentes para realização de oficinas durante o encontro.  

 

 

Sobre Alojamento estudantil 

Como o ENESS não possui qualquer tipo de financiamento, e os estudantes de Serviço Social 

possuem um perfil sócioeconômico predominantemente vulnerável, sendo difícil pagar hoteis e 

hospedarias, tradicionalmente nos ENESS o alojamento é organizado pela Comissão 
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Organizadora e custeado através das inscrições dos participantes.  

 

Solicitamos à Direção do CSE e ao Conselho de Unidade: 

A liberação das salas de aula do Bloco B do CSE para alojamento estudantil e dos banheiros, 

ressaltando que garantimos a limpeza e segurança durante e após o evento. Além disso, dispomo-

nos a pactuar de um termo de compromisso com todos os eventuais danos à estrutura do CSE. 

Deixamos em aberto ainda a possibilidade de solicitar outros espaços da UFSC para alojamento 

estudantil, como o bloco EFI. 

 

Sobre os chuveiros 

No que diz respeito aos chuveiros, a UFSC não possui espaço adequado com um número grande 

de chuveiros para que os participantes possam tomar banho. Para resolver isso a Comissão 

Organizadora contratará chuveiros móveis que deverão ser alocados próximos ao espaço de 

alojamento.  

 

Solicitamos à Direção do CSE e ao Conselho de Unidade: 

Autorização para alocação dos chuveiros e ligação elétrica, nos locais próximos ao alojamento 

estudantil do Bloco B de salas de aula do CSE, comprometendo-nos novamente com a segurança 

e limpeza do local. 

 

Sobre a Limpeza e a Segurança 

A Comissão Organizadora do ENESS irá contratar segurança e limpeza para os alojamentos, 

sendo garantida sua realização durante e após o evento. 

 

d) DA ALIMENTAÇÃO 

 

Os estudantes que participam do encontro nacional normalmente não dispõem de grandes 

recursos financeiros para custear a alimentação durante todos os dias de realização do evento, 

considerando a longa duração do mesmo. A alimentação será realizada no Restaurante 

Universitário (almoço e janta) embora, nem todos os estudantes sejam de universidades federais, 

ou mesmo de universidades públicas, é imprescendível que a universidade garanta o valor da 
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alimentação no valor de R$ 1,50 para todos os estudantes participantes do encontro, e não apenas 

para uma parcela dos mesmos. Para o café da manhã contrataremos o serviço de uma 

empresa/cooperativa. 

 

Sobre o almoço e janta 

O número de passes para almoço e janta para os dias 1 a 6 de agosto, estimando-se 1.200 

participantes totaliza-se em 14.400. 

 

Solicitamos à PRAE/UFSC e à Direção do RU: 

O número de 14.400 passes valendo-se de um cheque “calção” enquanto não são pagas as 

inscrições, com possibilidade de devolução dos passes restantes ao final do evento.  

 

Sobre o café da manhã 

O café da manhã será servido por uma empresa ou cooperativa, no espaço do Restaurante 

Universitário. 

 

Solicitamos à Direção do RU: 

Uso do espaço do RU para servir o café da manhã, bem como a possibilidade de servir o suco  

tradicional do RU  

 

e) DA DIVULGAÇÃO 

 

Caracterizamos a divulgação do ENESS como um dos momentos fundamentais da 

construção do encontro, pois as bases da ENESSO - coordenações regionais e entidades de base - 

demandam um significativo tempo e esforço para organizar caravanas e fazer debates 

preparatórios. Cartazes e folders serão enviados para as escolas de todo o Brasil. 

 

Solicitamos à PRAE/UFSC: 

 

Impressão de serviços gráficos através da Imprensa Universitária: 
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Material de divulgação Quantidade 

Cartaz A3 Colorido 3500 

Folder colorido em folha A4 4x4 7000 

 

 

f) DOS MATERIAIS DO ENCONTRO 

 

Os materiais do Encontro são todos aqueles que serão utilizados nas bolsas dos 

participantes, na entrega para palestrantes, comissão organizadora e comissão de apoio. 

 

 

Material do Encontro Quantidade 

Camisetas Opcional na inscrição 

de cada participante 

Moleton Opcional na inscrição 

de cada participante 

Bloco de notas 1200 

Canetas 1200 

Crachás 1300 

Adesivos 1200 

Sacolas 1200 

Certificados 1300 

Pulseiras 1300 
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Mapas da Universidade 1200 

Jornais (Regimento interno, programação, outros textos) A4 1200 

Caderno de Teses A5 1200 

Caderno de Deliberações A5 1200 

Lembrança para os palestrantes 15 

Estatutos impressos 1200 

Canecas 1215 

 

 

Solicitamos à PRAE/UFSC: 

 

Impressão de serviços gráficos através da Imprensa Universitária para: jornal, mapa da 

universidade, certificados, crachás e bloco de notas, Caderno de teses, Caderno de Deliberações, 

e Estatutos. Os demais itens serão orçados e comprados pela Comissão Organizadora. 

 

g) DAS ATIVIDADES CULTURAIS E OFICINAS 

 

As atividades culturais são momentos fundamentais para o intercâmbio regionalista entre 

os participantes e principalmente para afirmação e divulgação da cultura catarinense e 

Florianopolitana. Também são momentos de descontração que não deixam de assumir seu teor 

político e crítico no interior do movimento estudantil. Já as oficinas congregam elementos 

culturais, políticos e acadêmicos. Eventuais custos com grupos musicais e culturais em torno de 

cachê serão pagos pela Comissão Organizadora através das inscrições. 

 

Solicitamos à PRAE/UFSC: 

 

Autorização para realização de cinco eventos musicais no campus durante o perído noturno, com 
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horário ainda a ser definido, ressalvada a garantia de segurança e limpeza. O fornecimento de 

palco e som para realização dos eventos. 

 

Solicitamos à Direção do CFH: 

 

Autorização para uso de salas de aula para realização de oficinas, bem como o uso de datashow e 

caixa de som. 

 

h) DO BRECHÓ DE INVERNO 

 

Devido a participação de estudantes de regiões dos climas mais variados, a Comissão 

Organizadora irá promover um brechó para vender roupas de inverno. As roupas serão 

arrecadadas com os próprios estudantes de Serviço Social da UFSC e vendidas a preços 

simbólicos. Possivelmente convidaremos o EIV-SC para administrá-lo durante o encontro. 

 

i) DA CRECHE AUTOGESTIONADA “ENESSINHO” 

 

Para que todos possam participar do Encontro sendo pais e mãe, a ENESSO organiza em 

seus encontros uma creche autogestionada para cuidar dos filhos de estudantes, viabilizando sua 

participação qualitativa nos debates. Entraremos em contato com o Centro Acadêmico Livre de 

Pedagogia e outros grupos da UFSC, como o Coletivo de Mães e Pais, para avaliar se existe 

interesse nessa atividade. 

 

7. APÊNDICE 

 

 

Previsão de Movimentação Financeira 

Movimentação Quantidade 

Trechos, Hospedagens e Alimentação 

Passagens aéreas para palestrantes 15 

Translado para palestrantes 15 

Alimentação para palestrantes 15 

Hospedagem para palestrantes 15 

Café da manhã 6000 
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Almoço 7200 

Janta 7200 

Bombonas de água 20 

Chuveiros móveis *** 

Passagens para a Comissão Organizadora participar do CONESS 

04, 05 e 06 de abril, em Bélem -PA 
7 

Material de Divulgação 

Cartaz A3 Colorido 3500 

Folder A4 4x4 Colorido 7000 

Material do Encontro 

Camisetas 
Opcional na inscrição de cada 

participante 

Moletons 
Opcional na inscrição de cada 

participante 

Bloco de notas 1200 

Canetas 1200 

Crachás 1300 

Adesivos 1200 

Sacolas 1200 

Certificados 1300 

Pulseiras 1300 

Mapas da Universidade 1200 

Jornais (regimento interno, programação, outros textos) A4 1200 

Cadernos de Teses A5 1200 

Cadernos de Deliberações A5 1200 

Cadernos de Estatutos da ENESSO 1200 

Lembrança para os palestrantes 15 

Canecas 1215 

Serviços 

Segurança Geral 
 

Limpeza Geral 
 

Estrutura de som para atividades culturais 5 dias 

Outros 

Pagamento contas de celular 
 

Gasolina 
 

  
Estrutura sem gastos 

Espaços plenária 

Auditório Guarapuvu 
 

Alojamento 

Bloco de salas de aula do CSE 
 

Bloco de salas de aula do EFI 
 

 


